
 
Liturgie en nieuws, zondag 2012, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Kerstnachtdienst Maranathakerk, 22.00 uur 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Henk Hopman Organist:  
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 461. 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 98: 1, 3, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en Groet  
- Zingen: Lied 444: 5, waarna allen gaan zitten. 
- De vierde adventskaars wordt ontstoken door Lauren en 
Benthe van Grootheest 
 
Nu mag het vierde kaarsje aan, 
Vier kaarsjes laten horen: 
Nog een paar nachtjes slapen,  
Dan wordt het Kind geboren. 
 
- Zingen: Hoe zal ik U ontvangen’, Gezang 117: 1 (Liedboek 
voor de kerken)  
  
Hoe zal ik U ontvangen,  
hoe wilt Gij zijn ontmoet,  
der wereld hoogst verlangen,  
des harten heiligst goed?  
Wil zelf uw fakkel dragen  
in onze duisternis,  
opdat wat U behage  
ons klaar en zeker is.  
 
- Gebed van inkeer 

 
- Woord van geloof: Titus 2: 11-13  
- Zingen: Psalm 79: 5  
- Gebed om de Heilige Geest 
- De kinderen gaan naar de nevendienst  
- De Bijbel open: Jona 4. 
- Zingen: Gezang 440: 1, 3, 5 
- Verkondiging: Gods liefde gun je ook aan een ander 
- Zingen: Lied 723 (ondertussen komen de kinderen terug). 
-  Projectthema: Gods liefde voor iedereen 
Projectlied 
refrein:  
Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 
 
coupletten: 
Een wonderboom wil Jona wel, 
maar kijk, wat reageert hij fel 
als hij van Gods genade hoort 
voor heel de stad, die wa-as ontspoord. 
 
Gods liefde uit zich overal, 
dat kon je zien in Ninevé, 
maar meer nog in die kleine stal 
van Bethlehem, ga me-et ons mee. 
 
- Dankgebed en voorbeden 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 



 
- Zingen: Kom tot ons, de wereld wacht, Lied 433 
- Zegen, waarna wij zingen Amen, amen, amen, Lied 415: 3 
- Orgelspel, deurcollecte voor het kinderkerstfeest 
 

 
 
 

Nieuwsbrief 
* Vanavond is de gezamenlijke Kerstnachtdienst in de 
Maranathakerk, aanvang: 22.00 uur. Voorganger is ds. 
Scheltens, terwijl Together meewerkt. 
* Maandag 25 december is de samenzang om 06.00 uur (bij 
de Rabobank). Een bijzondere belevenis om voor het huis van 
mensen die niet ter kerke kunnen gaan te zingen met leden 
van de diverse kerken. Na afloop ontbijt om 08.30 uur in de 
Maranathakerk. 
* Maandag 25 december begint de feestelijke 
Kerstmorgendienst om 10.00 uur, waarbij de WelcomeSingers 
aanwezig zijn. 
* Volgende week zondag 31 december is de avonddienst de 
Oudejaarsdienst, aanvang: 19.00 uur. 
 
 

 

 
  
 


